nieuwsbrief 01 | februari 2021

BODEMSANERING
WITTE DAME
Informatie werkzaamheden

In opdracht van Signify voeren wij saneringswerkzaamheden rondom de Witte
Dame. Om zo min mogelijk overlast naar de omgeving te creëren worden
de saneringswerkzaamheden gelijktijdig met reconstructie werkzaamheden
van de Gemeente Eindhoven op het kruispunt Emmasingel / Mathildelaan
uitgevoerd.
Vanaf 1 maart 2022 starten wij met het inrichten van ons werkterrein en
ketenpark. Op 7 maart starten de werkzaamheden van de sanering Vanaf
7 maart wordt de Emmasingel afgesloten voor alle verkeer uitgezonderd
bestemmingsverkeer voor parkeergarages, bewoners, scholen en winkels.
Voetgangers en fietsers worden door het werkvak geleid. Alle winkels,
parkeergarages en woningen in het werkvak blijven bereikbaar.
We starten met het uitvoeren van directe injecties in de bodem ter hoogte
van de Emmasingel. Dit doen wij met twee boorstellingen uitgevoerd die een
stalen buis de grond inbrengen. Via deze buis worden hulpstoffen de grond
in gebracht welke zullen bijdragen aan de afbraak van de verontreiniging.
Deze werkzaamheden die wij uitvoeren zijn hoorbaar in de omgeving. Daarom
voeren wij de werkzaamheden
24 januarialleen
2022 uit op werkdagen tussen 7:00 en 19:00
uur. De werkzaamheden duren naar verwachting 13 weken (tot en met 3 juli)

Persoonlijk gesprek

De werkzaamheden vinden plaats in uw
omgeving. Mogelijk heeft u vragen over
onze werkzaamheden en wilt u deze aan
ons stellen in een persoonlijk gesprek.
Dat is mogelijk!
Via onze omgevingsmanager kunt u
een persoonlijk gesprek aanvragen.
Het gesprek kunnen wij bij u aan de
keukentafel houden of bij ons de keet.

Download onze app!
Voor actuele informatie over de voortgang van
de werkzaamheden kunt u onze omgevingsapp
Sanering Witte Dame gratis downloaden uit de
AppStore of Play Store.

Op onze website kunt u projectinformatie vinden: www.ntp.nl/projecten
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Nieuwsbrief Digitaal
Met deze nieuwsbrief houden
wij u twee wekelijks op de
hoogte van de voortgang van de
werkzaamheden. De volgende
nieuwsbrief brengen wij nog bij
u langs. De derde nieuwsbrief
versturen wij digitaal. Wilt u de
nieuwsbrieven blijven ontvangen?
Meld u dan aan via alexandra@

itc-groep.nl

Volgende nieuwsbrief

In onze volgende nieuwsbrief
vertellen wij meer over de
planning en kunt u van ons
verwachten in
week 10 (7 t/m 11 maart)
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